Datablad

HP 56 LaserJet-tonerkassetter
(CF256A, CF256X)

Idealisk för för företagskunder som vill ha svartvita dokument av professionell kvalitet till
ett mycket bra pris.
Leverera affärsdokument som ser professionella ut när de skrivs ut med HP LaserJet
originaltonerkassetter. Förbli produktiv och undvik slöseri med tid och förbrukningsmaterial. Dessa
tillförlitliga tonerkassetter har utvecklats speciellt för din HP LaserJet MFP.

Räkna med kvalitet

Förvänta dig kvalitet och få det gång på gång med HPs originaltonerkassetter. Undvik omtryckningar, slöseri med förbrukningsmaterial och kostsamma
förseningar som kan resultera från återanvända kassetter.
Skriv ut dokument av professionell kvalitet med toner som ger tydlig text och skarp, svart grafik.

Redo när du är det

Driv verksamheten framåt. Du kan lita på att HPs originaltonerkassetter ger konsekventa, avbrottsfria utskrifter så att du kan uträtta det du ska och hålla
dig inom budgeten.
Räkna med tillförlitliga utskrifter och resultat av professionell kvalitet under tuffa miljöförhållanden.

Kom igång direkt

Slösa inte bort din tid. Byt ut HPs originaltonerkassetter på några sekunder och fortsätt skriva ut. De är särskilt utformade för din HP LaserJet MFP.
Byt tonerkassetter snabbt och enkelt mot kassetter som utformats för enkel installation.
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Kompatibilitetsförklaring
HP LaserJet MFP M436-serien

Produktspecifikationer
P/N

Beskrivning

Antal sidor, medeltal

Yttermått (l x b x d)

Vikt

UPC-kod

CF256A

HP 56A svart LaserJet-originaltonerkassett

7 400 sidor

507 x 222 x 160 mm

1,09 kg

889894325457

CF256X

HP 56X svart LaserJet-originaltonerkassett med hög 13 700 sidor
kapacitet

507 x 222 x 160 mm

1,1 kg

889894325464

Garanti
HPs Premium Protection-garanti. HP garanterar att denna produkt inte är behäftad med material- eller tillverkningsfel.

Produktens utseende kan avvika från bilderna. © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan
föregående meddelande. De enda garantier som gäller för HP-produkter och -tjänster beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Inget
i detta dokument kan tolkas som ytterligare garantier. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i denna text.
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